Rolgordijnen

Geniet van de unieke werking van Kvadrat
Verosol binnenzonwering
Je wilt comfortabel wonen: in de zomer moet het binnen lekker koel
zijn en in de winter aangenaam warm. Bovendien wil je genieten van
het uitzicht, ook als de zonwering naar beneden is. Daarom kies je
voor de binnenzonwering van Kvadrat Verosol.
Met Kvadrat Verosol kies je voor comfort. En voor een product dat
gemaakt is in Nederland. De binnenzonwering van Kvadrat Verosol
combineert de voordelen van raamdecoratie en buitenzonwering in
één product. Onze binnenzonwering biedt niet alleen comfort en
isolatie, maar zorgt ook voor aanzienlijke energiebesparingen
doordat er minder airconditioning en verwarming nodig is.
Dit levert besparingen tot maar liefst 25% op.

Kenmerken van Kvadrat Verosol zonwering
Een eenzijdig transparante stof die overdag een
perfect uitzicht naar buiten geeft en tegelijkertijd
privacy biedt door de inkijk van buitenaf te blokkeren.
Een stof die zonlicht weerkaatst en hinderlijk licht
filtert. Dit voorkomt verblinding en maakt tegelijkertijd
een perfecte doorkijk mogelijk.
Een stof die warmte en kou weerkaatst,
de temperatuur optimaliseert en zo
voor energiebesparing zorgt.
Een stof met een glanzend, reflecterend metalen
oppervlak, waardoor het een stijlvolle, moderne,
hightech of zelfs chique uitstraling heeft.
Een stof die antistatisch is en geen stof aantrekt.

Buitengewoon goede binnenzonwering

Zonwering is een belangrijk element in ieder interieur.
Om comfortabel te kunnen wonen en werken is zonwering een must.
Met de gemetalliseerde Kvadrat Verosol binnenzonwering wordt ook
verblindend zonlicht buiten gehouden, terwijl je optimaal blijft
genieten van het uitzicht en voldoende daglicht.
Rolgordijnen
Kvadrat Verosol heeft een uitgebreid assortiment rolgordijnen, die
zich kenmerken door het mooie design en de zeer lichte bediening.
Al onze rolgordijnen worden op maat gemaakt en passen uitstekend
in een strak interieur en kunnen zowel handbediend als gemotoriseerd
uitgevoerd worden. Afhankelijk van jouw wensen is er keuze uit
transparante, semi-transparante, ondoorzichtige of block out doeken
die leverbaar zijn in diverse sfeervolle kleuren. De mogelijkheden zijn
eindeloos!
Het effect van Kvadrat Verosol binnenzonwering is aantoonbaar. In
deze tabel een overzicht van de prestaties van onze diverse
gemetalliseerde plisségordijnen.
Doeksoort

Warmtewering Lichtwering

Isolatie Doorzicht

Apo

85%

95%

Clearview

88%

96%

Enviroscreen

88%

97%

Silvretta

84%

94%

Originals Transparant 816

79%

78%

Originals semi-transparant 812 84%

92%

Originals ondoorzichtig 878

86%

98%

Originals block out 890

87%

100%

OmniaScreen 293

88%

96%

SilverScreen 202

92%

97%

SilverScreen 203

90%

97%
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De bovengenoemde waarden zijn bepaald in combinatie met zonwerend HR++ glas (ref.
type G EN14501:2021) en zijn gebaseerd op onafhankelijke meetdata bij een wit doek.

Voor advies op maat kun je terecht bij een van onze verkooppunten.
Wanneer je alvast wat meer wilt weten over ons assortiment en de
bijbehorende producteigenschappen, kijk dan op de productpagina’s
of lees meer over de voordelen van gemetalliseerde binnenzonwering.

Standaard Rolgordijn
Een stabiele basis

De rolgordijnen uit de Standaard serie kenmerken zich
door het mooie design en de zeer lichte, stille bediening.
Er zijn diverse opties mogelijk, zo is er naast de standaard
uitvoering ook een cassette-uitvoering die dankzij een
slimme ontwikkeling zeer geruisloos is, ondanks de
aluminium ketting waarmee het product bediend wordt.
Kvadrat Verosol rolgordijnen zijn ook als elektrische
variant verkrijgbaar, waardoor het gebruikersgemak nog
meer toeneemt.

Twin Rolgordijn
Een alleskunner

Het Twin rolgordijn van Kvadrat Verosol is een zeer
veelzijdig rolgordijn. In dit rolgordijn worden twee stoffen
gecombineerd in één cassette. Dankzij de twee
verschillende stofkwaliteiten biedt dit rolgordijn
individuele lichtregeling in de meest optimale vorm. De
rolgordijnen zijn ieder apart te bedienen en geven samen
een ondoorzichtig rolgordijn. Afhankelijk van de
omstandigheden kies je voor de gradatie die op dat
moment gewenst is: transparant, ondoorzichtig of een
combinatie van beide. De bediening kan middels een
ketting, gemotoriseerd of gecombineerd.

Multi Rolgordijn

Gekoppeld voor optimaal gemak
Dit gekoppelde rolgordijnsysteem is perfect voor grote
raampartijen in bijvoorbeeld erkers. Door middel van
koppelstukken zijn de gordijnen te koppelen aan één
bediening. Er kunnen maximaal drie rolgordijnen aan
elkaar worden gekoppeld; zelfs onder een hoek van 45 of
90 graden. De rolgordijnen zijn ook als elektrische variant
uit te voeren, waardoor het gebruikersgemak nog meer
toeneemt.
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Kvadrat Shade Minimal
Ronan & Erwan Bouroullec

Minimal is een door Ronan & Erwan Bouroullec ontworpen
rolgordijn voor ‘het ultieme minimale’. Het kernelement
van het rolgordijn is een innovatieve beugel die uit één
stuk gevouwen staal is vervaardigd. Minimal beperkt niet
alleen het materiaalgebruik tot een minimum, het is ook
duurzaam en eenvoudig te monteren, installeren en
gebruiken. De minimalistische, industriële uitstraling past
naadloos in de meeste ruimtes.
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Kvadrat Shade Semi-open
by Ronan & Erwan Bouroullec

De Semi-open cassette van Kvadrat Shade beschermt het
textiel zonder het volledig af te dekken. De cassette is
strak en kan zonder zichtbare schroeven aan wanden en
plafonds worden bevestigd. Een speciaal ontworpen
afwerkingscomponent voorkomt een lichtspleet aan de
bovenkant.De hardware van de Kvadrat Shade
rolgordijnen kun je zelf samenstellen. Kies jij voor een
subtiele unikleur of ga je voor een meer levendige,
speelse look. Dankzij de ruime keuze aan afwerkingen en
kleuren kies je zelf de ideale oplossing voor jouw ruimte.

Kvadrat Shade Closed cassette
by Ronan & Erwan Bouroullec

De Closed cassette, oftewel de gesloten cassette van
Kvadrat Shade is ontworpen door Ronan en Erwan
Bouroullec. Het onderprofiel en het textiel van het
rolgordijn verdwijnen in de cassette zodra het rolgordijn is
opgetrokken. De uitgebreide keuze aan kleuren en
afwerkingen van de hardware - variërend van subtiel tot
gedurfd - zorgt ervoor dat de Kvadrat Shade Closed
cassette elk interieur compleet maakt.
Profielkleuren
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Het textiel dat bij jouw woonwensen past
Hoe kies je het Kvadrat Verosol rolgordijn dat bij jou past? In de
slaapkamer wil je privacy, terwijl de werkruimte om daglicht vraagt.
Ook geveloriëntatie is essentieel. Ramen op het zuiden hebben
bijvoorbeeld meer zonwering nodig. Dankzij de verschillende
textielen en transparanties in onze collectie, kies je het doek dat het
best bij jouw woonwensen past.
Clearview
De Clearview collectie is een absoluut uniek gemetalliseerd doek.
Het heeft een uitstekende balans tussen doorkijk en warmte-/
verblindingsbescherming. Clearview heeft ook de beste doorkijk en
‘s werelds beste reflectie op een gemetalliseerd polyester.
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Silvretta
Silvretta biedt visueel en thermisch comfort en geeft een geweldig
uitzicht naar buiten. Een aantal textielen is geweven met drie
verschillende kleuren garens, waardoor dit rolgordijn een rijke en
natuurlijke uitstraling geeft, zowel van veraf als van dichtbij.
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Apo
Apo heeft een elegante geweven look en een aluminium coating.
Licht transparant, biedt goede akoestische eigenschappen en een
hoge mate van controle over verblinding en vermindert het de behoefte
aan koelsystemen en het daarmee gepaard gaande energieverbruik.
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Scan de code &
ontdek alle textielen

www.kvadratverosol.nl

